
 

 

«Өсімдік шаруашылығы» пәні бойынша  

Ұлттық біліктілік тестілеуге арналған  

тест спецификациясы 

 

1. Мақсаты: Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс  істейтін  педагог  

қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттау барысында Ұлттық біліктілік 

тестілеуге  арналған тест тапсырмаларын әзірлеу үшін құрастырылған. 

2.Мiндетi: Педагогтардың  біліктілік деңгейінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау.  

3.Мазмұны: 08110100 – «Агрономия» мамандығы, 3W08110101 - «Егістік дақылдарды 

өсіруші», 3W08110102 – «Тұқым өсіруші» және 4S08110103 – «Агроном» біліктіліктеріне 

арналған «Өсімдік шаруашылығы» пәні бойынша педагогтарға арналған тест. 

 

№ Тақырып № Тақырыпша 

1 Ӛсімдіктер және олардың 

тіршілік жағдайлары 

1 Табиғаттағы және егіншіліктегі жасыл ӛсімдіктердің 

рӛлі 

2 Ӛсімдіктердің құрылысы 

3 Ӛсімдіктердің кӛбеюі 

4 Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуы 

5 Ӛсімдіктердің тіршілік шарттары 

 

2 

Топырақ және оның 

құнарлылығы туралы 

ұғым 

6 Топырақ оның пайда болуы және жетілуі 

7 Топырақтың құнарлылығы 

8 Топырақ құрамы 

9 Топырақтың негізгі қасиеттері 

3 Топырақты ӛңдеу 10 Топырақты ӛңдеу жүйесінің технологиясы 

11 Топырақты ӛңдеу тәсілдері 

12 Топырақты ӛңдеу жүйелері 

4 Ауыл шаруашылық 

дақылдарын егу және 

жинау 

13 Себілетін тұқым сапасы 

14 Тұқымды себуге дайындау 

15 Себу мерзімі 

16 Себу әдістері 

17 Себу мӛлшері 

18 Егісті күтіп-баптау 

19 Ӛнімді жинау 

5 Ауыспалы егістер 20 Алғы дақылдар, ауыспалы егісті салу қағидаттары 

6 Ауыл шаруашылық 

дақылдарын ӛсіру 

агротехнологиясы 

21 Дәнді дақылдар және оларды ӛсіру технологиясы 

22 Дәнді бұршақ дақылдар және оларды ӛсіру 

технологиясы 

23 Тамыр және түйнек жемісті дақылдар және оларды 

ӛсіру технологиясы 

24 Майлы дақылдар және оларды ӛсіру технологиясы 

25 Талшықты дақылдар және оларды ӛсіру 

технологиясы 

26 Техникалық дақылдар және оларды ӛсіру 

технологиясы 

27 Бір жылдық жәнекӛп жылдық мал азықтық шӛптер. 



 

7 Тұқым шаруашылығы 28 Тұқымдардың шаруашылық маңызы 

29 Сорт туралы ұғым. Сортқа қойылатын ӛндірістік 

талаптар 

30 Ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым сапасын 

анықтау әдістері мен техникасы 

Мәнмәтіндік тапсырмалар (мәтін, кесте, графика, статистикалық ақпараттар, 

суреттержәнет.б). 

 

4. Тапсырма мазмұныныңсипаттамасы: 

Өсімдіктер және олардың тіршілік жағдайлары. Табиғаттағы және егіншіліктегі жасыл 

ӛсімдіктердің рӛлі. Ӛсімдіктердің құрылысы. Ӛсімдіктердің кӛбеюі. Ӛсімдіктердің ӛсуі мен 

дамуы. Ӛсімдіктердің тіршілік шарттары. 

Топырақ және оның құнарлылығы туралы ұғым. Топырақ оның пайда болуы және жетілуі. 

Топырақтың құнарлылығы. Топырақ құрамы. Топырақтың негізгі қасиеттері. 

Топырақты өңдеу. Топырақты ӛңдеу жүйесінің технологиясы. Топырақты ӛңдеу тәсілдері. 

Топырақты ӛңдеу жүйелері. 

Ауыл шаруашылық дақылдарын егу және жинау. Себілетін тұқым сапасы. Тұқымды себуге 

дайындау. Себу мерзімі. Себу әдістері. Себу мӛлшері. Егісті күтіп-баптау. Ӛнімді жинау 

Ауыспалы егістер. Алғы дақылдар, ауыспалы егісті салу қағидаттары. 

Ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру агротехнологиясы. Дәнді дақылдар және оларды 

ӛсіру технологиясы. Дәнді бұршақ дақылдар және оларды ӛсіру технологиясы. Тамыр және 

түйнек жемісті дақылдар және оларды ӛсіру технологиясы. Майлы дақылдар және оларды ӛсіру 

технологиясы. Талшықты дақылдар және оларды ӛсіру технологиясы. Техникалық дақылдар 

және оларды ӛсіру технологиясы. Бір жылдық жәнекӛп жылдық мал азықтық шӛптер. 

Тұқым шаруашылығы. Тұқымдардың шаруашылық маңызы. Сорт туралы ұғым. Сортқа 

қойылатын ӛндірістік талаптар. Ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым сапасын анықтау 

әдістері мен техникасы. 

 

5. Тесттің бір нұсқасындағы тест тапсырмаларының қиындығы: тест тапсырмаларының 

қиындығы 3 деңгейде беріледі: базалық деңгейде (A) – 25 %; орташа деңгейде (B) – 50 %; 

жоғары деңгейде (C) – 25 %. 

Базалық деңгейдегі тест тапсырмалары қарапайым білім мен дағдыларын пайдалануға, 

түсушінің ең тӛменгі дайындық деңгейіне баға беруге, белгілі бір нұсқаулардың кӛмегімен 

әрекеттерді орындауға, қарапайым дәлелдер мен ұғымдарды пайдалануға негізделген. 

Орташа деңгейдегі тест тапсырмалары негізгі білім мен дағдыларын дұрыс пайдалануға, жаңа 

жағдайларда қарапайым модельдерді тануға, деректерді талдау мен салыстыруға, жүйелеуге, 

дәлелдерді қолданып, ақпаратты жалпылау мен қорытынды жасау қабілеттерін бағалауға 

негізделген. 

Жоғары деңгейдегі тест тапсырмалары неғұрлым күрделі білім мен дағдыларын пайдалануды, 

тапсырмалардың күрделі модельдерін тануды, мәселелерді шешу үшін білім мен дағдыларын 

біріктіруді, күрделі ақпаратты немесе деректерді талдауды, пайымдауды, тұжырымдарды 

негіздеуге бағытталған. 

 

6. Тест тапсырмаларының формалары: Бір дұрыс жауапты және бір немесе бірнеше дұрыс 

жауапты таңдауға арналған жабық формадағы тест тапсырмалары. 

 

 

7. Тест тапсырмаларын орындау уақыты: 

Бір тапсырманы орындаудың орташа ұзақтығы 1,5 – 2 минутты құрайды. 

8. Бағалау: 

Аттестация кезінде тестілеудің жиынтық балы есептелінеді. 



 

Бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап таңдалған тапсырма үшін ‒ 1 балл, дұрыс 

орындалмаған тапсырмаға ‒ 0 балл алады. 

Бірнеше жауап нұсқасынан барлық дұрыс жауаптар үшін ‒ 2 балл, жіберілген бір қате үшін – 1 

балл, екі және одан кӛп қате жауап үшін – 0 балл беріледі. 

 

9.Ұсынылған әдебиеттер тізімі: 

1. С.С.Арыстанғұлов С, А.Елшібаева, Б.Уызбеков, А.Күлдеев. Ӛсімдік шаруашылығы. Астана, 

Фолиант. 2008ж. 

2. Қ.Жаңабаев. С.С.Арыстанұлов. Агрономия негіздері. Астана, Фолиант, 2010ж. 

3. Қ.К.Әрінов, Қ.М.Мұсынов, А.Қ.Апушев, Н.А.Серікпаев, Н.А.,Шестакова, С.С.Арыстанғұлов. 

Ӛсімдік шаруашылығы. Алматы, 2011ж. 

4. М.М.Жанзақова. Ӛсімдік шаруашылығы. Қызылорда. Тұмар. 2007ж. 

5. Т.Н.Нұрғасенов, Ә.Х.Қалиев, С.Е.Сүлейменов, С.С.Асқанбаев, Ӛсімдіктер селекциясы және 

тұқым шаруашылығы негіздері. Астана.  Фолиант, 2011ж. 

 

 

 

 
 


